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Husk coronapas. 
Se mere info på 
hjemmesiderne

Det sker  
i lokalområdet

Udvalgte arrangementer
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”Sammen planlægger vi et forløb 
der passer til jeres situation ...”

Nærvær og omsorg

Hans PeterDorte Evald

Esbjerg Begravelsesforretning
V/Charlotte og Claus Madsen
- Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke...

Din lokale bedemand
Tlf. 7515 2151
svarer alle ugens dage Charlotte 

Madsen
Tina 

Thomsen
Morten
Paulsen

Claus 
Madsen

Jim 
Christensen

Tarphagevej 36  ·  6710 Esbjerg V  ·  www.bedemand-madsen.dk
kontakt@dinbedemand.net ®

Mogens

Troels Majbritt Lars

Annette

Din støtte til en mindeværdig afsked

Hjerting/Sædding · Jernbanegade 68, 6700 Esbjerg

Tlf. 70 224 234
Træffes hele døgnet 
www.skovmadsen.dk

Vi hjælper gerne med:
- Min sidste vilje 
-  Elysium Begravelses - 

opsparing

JUNI
Torsdag i lige uger kl.10:
Gang i Gakkelakkerne med  
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu
Søndage kl. 13:
Gåture fra ’De Hvide 
Mænd’. Ingen tilmelding. Se 
mere: menneskermødes.dk

Ons. 16. kl. 10-13:
Havnerundfart med E1
Varighed ca. 2 timer.
Se mere på fimus.dk

Ons. 23. hele dagen:
Liv på den gamle havn på 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
med bemandede værksteder.
Se mere på fimus.dk

JULI
Tors. 1. kl. 18.: 
Fællesspisning i bålhytten 
Arr.: Guldager Borgerforening 
Se mere: guldagerkirkeby.dk

Ons. 7. kl. 10-15: 
Sælsafari med E1   
Varighed ca. 2 timer.
Se mere på fimus.dk

Vi har omdeling onsdag og  
torsdag →

Bestem selv, hvornår på dagen,  
du vil arbejde, indenfor vores deadline→

Som voksen får du skattefri  
kørselsgodtgørelse på landruter→

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling→

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år

→

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

Kender du en teenager...
... der er klar til at tjene sine egne penge 
ved omdeling af reklamer og aviser?

Læs mere og søg jobbet på 

blivomdeler.nu

→

Bliv FERIEAFLØSER i sommerferien eller FAST omdeler.

VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE FRA 13 ÅR. 

KULTURLIV – I lighed 
med alle andre aktivitets-
huse har Jon og Dittes hus 
været hårdt ramt af corona-
nedlukningerne og forsam-
lingsforbuddet gennem 
over et år nu. Det har bety-
det, at udlejningen forståe-
ligt nok har været helt gået 
i stå, og huset har ikke haft 
mulighed for at få del i nog-
le af de mange støtteord-
ninger. Bestyrelsen og alle 
de aktive er dog nu forhåb-
ningsfulde og ser lyst på 
fremtiden og håber derfor 
på fulde huse til familiefe-
ster og arrangementer efter 
sommerferien, lyder det fra 
Klaes Sørensen. 

Butterfly-arrangementer-
ne starter allerede fra sep-
tember og har atter kirke-
koncert på menuen den 31. 
oktober.

De Butterfly-arrange-
menter, der arbejdes på at 
få sat datoer på, er i år:

Jørgen Dickmann: Sana-
toriets historie, Sten Kirk 

Larsen: Mit liv på solsiden, 
Tom Vestergård: Myrt-
huegård med mere, Heidi 
Newlands: Min afrikan-
ske passion, Laurids Tør-
næs: Mit livs eventyr samt 
en sangeftermiddag med 
Halfdan og Otto.

Flyers om disse arrange-
menter vil kunne hentes i 
Meny og Rema 1000 fra 1. 
august.

Plan om lokalkalender
Der arbejdes også med de 
traditionelle arrangementer 
Jul i Hjerting og julebanko.

”Desuden er vi langt med 
planerne om en lokal Hjer-
ting-kalender til udgivelse i 
efteråret – måske en julega-
veide? Bak op om dit lokale 
kulturhus gennem spon-
sorater og tilmeldinger til 
vore arrangementer. Følg 
os her i Hjerting Posten og 
på www.jonogditteshus.
dk,” lyder opfordringen fra 
Klaes Sørensen

Og så lidt om kirkekon-
certen med Per Nielsen den 
31. oktober 2021. Danmarks 
mest populære trompetist, 
til daglig solotrompetist i 
Sønderjyllands Symfoni-
orkester, har i de senere år 
samlet fulde huse rundt om 
i landets kirker og koncert-
sale. Han er til daglig ansat 
i Sønderjyllands Symfoni-

orkester, hvor han har væ-
ret solotrompetist igennem 
over 22 år. Sideløbende 
hermed har han haft en be-
tragtelig solokarriere med 
koncerter over det ganske 
land.

Han er med sine 14 
CD-udgivelser og over 
400.000 solgte cd’er Dan-
marks mest sælgende trom-
petist nogensinde. Hjemme 
på væggen i Sønderborg 
hænger ni guldplader samt 
tre platinplader som bevis!

Per Nielsens koncerter er 
oftest udsolgte – både på 
grund af det store cd-salg, 
men formentlig også fordi 
Per Nielsen formår at skabe 
en ganske særlig atmosfære 
ved sine koncerter. Akkom-
pagnatør på disse koncer-
ter er vel Danmarks bedste 
på sit felt – nemlig Carl Ul-
rik Munk-Andersen.

Per Nielsen formår som 
få at spille med respekt for 
kirkerummet populære 
numre som Hallelujah, En 
dejlig dag og Can You Feel 
the Love Tonight. På reper-
toiret er desuden populæ-
re klassikere som O mio 
babbino caro af Puccini, 
Jesus bleibet meine Freude 

af Bach og 
Ave Maria af 
Schubert. Et 
fast nummer 
i koncerten 
er endvidere 
Amazing Gra-
ce.

Alle num-
re kædes 
sammen 
med 
hans 
hyg-
ge-
lige 
sønder-
jyske lune.

Billetten 
koster 250 kro-
ner, og der er mu-
lighed for at bestille 
buffet efterfølgende på 
Hjerting Badehotel for 
250 kroner.

Traditionen med en 
kirkekoncert i starten af 
marts genoptages forhå-
bentlig i 2022.

-fina

Så er udsigt til masser af  
liv i Jon og Dittes hus igen
Endelig er der genåbnet, og kulturlivet kan blomstre atter i Hjerting. 
Stjernetrompetist Per Nielsen giver til efteråret koncert i kirken

Stjernetrompetisten Per Nielsen spiller i Hjerting Kirke 
31. oktober. Og en stribe gode navne holder hen over året 

spændende foredrag i Jon og Dittes hus. Foto: PR.


